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هؤدول!ؤلق!قضا!ف!ؤا4

بم!إلمةإلض!سسقابرالمج!أيرإوفياقا

تأليف

كؤرتروض!أخيى!ح!!

-كئألبرلثهق!-،-"
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اخفلرخضثاللةإلز

جمع!ولمحو!ض

هـا436+بم1553

تطهرولقلممريمالعذراء

الصورأوالتماثيلأوالكنائسفيسواء

1503،لعقيدةاارد،سكندريةل!ا-اط.

78041/1503:اجيدل!ا0رقم

ة-302-347-779-789:!أللإوليئالترقيم

ثىأبىلتهقق!

.42392541401موبايل4.5765621/3ن4.5747321/3تباكوسالفتحض101:الإسكندربة

2.1162491122موبايل96990251/2.:ن25142/2.الأ4:تلأزهرالجاياخملف-الأتراكدرب2:القامرة

س!**أأ:4!،-3)!نم!الملأهـولخ"055ح5،+
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راءالعز!ريما!!ور

إ!راو

الله.لوجهاليومإلىإسلاميمنذمعىوقفمنكلإلى

.الإسلامفىحرقاعلمنىمنكلإلى

وفىالنصارىشبهاتعلىالؤفىكتابانشرلىمنكلإلى

الثصارى.معحواري

.المعلوماتشبكةعلر،الدعوةفيساعدنىمنكلإلى

آمين..جنتهف!يجمعناأناللهأدعو

كؤت!رى%ئح!!ق
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راءالعذيمعر3اظكلر

اخفلرخيزلمجبألئيماإلز

مقكمشس

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهؤنستعينهنحمدهلله،الحمدإن.

يضللوقنله،مضلفلااللهيهدهقنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا

له،جممريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدله،هاديفلا

وربموله.عبدهمحمذاأنوأشهد

،!ؤإشغث!يمونالمتمؤلقؤلآحق.ئقايزءآدتةتعؤأآاتمؤأةلدينآتأئها)

.(251:عمرانآلأ

ئنهماؤتذزؤخهاي!هاؤطقؤقيؤتفممىينظقكللدىآزلبه!برأئقوألتآسدآتثآتها)

رمسا!علييهخآدئهكأنإنمجلأزصايىآلونبهدتنةلذىآدئةآتقوأوآ!دننناءلاكيثرارجا

.،ا:لنساءاأ

أغنلتملكتميقلخ!سمو؟اقولاوقؤلوأآدئهآئقوأءامنوأآلذين)تأئها

عظيما!قاز!زاققذؤزي!وتهوآلفةيطعومننولبهتمذويغمرثكتم

.،07،17:لأحزابا1
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راءالعزيمعرا!ظكلر

بعد8أما

نعمة.بهاوكفىالإسلامنعمةعلىللهفالحمد

قرابةضالأعشتأنبجدالتوحيد،إلىهلإانجيالذيللهالحمد

.م991في،لب!نةوكانمت.هدايتيعافا،أبىبجين

وهوؤالعقل،القلمبزاخةفهو،نغمةتدانيهالاتعمة.والتوحيد

!.؟غليها.الناساللهفطرالتيللفطرةالموافق

)انثالوثلعقيذةوعقفيقفبييرتاحلاآلمننئيخيةفيكنتوقد

يكنولم.ألكنيسةفينرتلجمناكما(،ثالوثفيوالواحدوأحذ،فيئ

،ولقتهأرضعتهوقدمن-البشر،أفا!للخاليئيك!نأنيصدقجمعلي

ا!(.-112:)2الوقا(الى!ينينمبو!هءايتدي"الإذبخيليقولكقابالقماط

الإلهأمهي)1(الأرثوذكسيةالمسيحيةالعقيدةفيمريموصارت؟

مأهيمريم:والمارونيةابيونانيةالطائفةوعندالقسيحية!آلكاثوليكيةالعقيدةفي(1)

وقبل)%لهفتم(بافيبعدالمقامفيوتأتي،أمةلأنهامنهأعظئموهي،إلههمابن

صالحةمؤمنةمسيحيةامرأةهيمريم:البروتستانتطوائفوعند)ربهم(.الابن

الدين.يومفيللهوتخضغ.ا
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راءالعزيممر!صراى

بالصلوتإليهاتتوخهفكناطلئا،لهايرفضأنيمكنلاالتي

ونطلب،المغفرةلنوالالشفاعةمنهاونطلب،بالصيامإليهاونتقرب

والذرية.الرزقسعةمثلذلكوغيرالشفاءمنها

يأبدونلهشريكلاوحدهللهكلهأعبادتيأخلصت"والآن

فماوالعبادةالصالحفالعمل!ي!،محمد.سيدناحتىولأ،وسيط

وأن،للهالنيةوإخلأصشالتوحيدبشرطاللهعندفقطالمقبولان

نأاللهنسأللمجيو،جمحمدالنبيوسئةالل!لكتابمواففاعملنايكون

آمين.اللهبمأعمالنا،صالحمناويتقبل،الإنجلاصيرزقنا

ئمنزرتررفي7ثح!جمق

*،إ*.4كي-3ول4حع3.*ع"/يلمنتدا

فتحيأحمددكتوروديع/الاجتماع!التواضل
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راءالعزعريمطيم!-

يض،االبد

واببطاركة)1(الكهنةيرويهإلذيالصنميجيالقصصيذكر

كتبهم-ولاالإطلاقعلىمؤرخأييذكرهلموالذيحديئا،

انمسيحرفعبعدماتتالمسيحأممريمأن-:عندهمالمقدسة

الزيتونجبلعندقبرفيدفنهاوتمعاقا،عشرخمسةبحوالي

السماءمنالفسيحجاءأيامثلاثةوبعد.المقدسبيتخارج

ملكوتإلىالملائكةورفعهاروحها،إليفأوأعاد،الملائكةومعه

المسيحملكوتإن:يقولوالإنجيل.يمينهعنوجلستالمسيح

(2292:لوقا)إنجيلالآخرةفيللمسيحاللهمنعطيةهو

.(17:42يوحناو)إنجيل

والأرثوذكسالكاثوليكطانقتيئ"إلابهايؤمن!لاالعقيدةوهذهير

ذا"هوإكتاب.فقطأ059سنةفيرسمئاوأعلنوهاوفروعهما.

92(.ص".يأتي

وطوائفهمالبروتستانتوليس،وفروعهموالكاثوليكالأرثوذكسطوائف(1)

وفروعهم.
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راءالعزعريمظمورا!-

نأاعتبارفيالضذكورتينالطائفتينعقيدةذلك،.بلإألتوقبل!

نجالاتفاق43-م،اسنةالأولأفسسمجمعمنذمعبودهنمأمهي!مريم

فيغقائد-الكنيسةكلمثلمثلفا،وكاهنأسقفمائتي2(00)بين

وعصمةالقديسينوعصمةوالثالوثالقدسوالروحالمسيح

ليسوعحقيقيودمجسدإلىوالخمرالخبزوتحويلالبطاركة

صورعنعبارةهيالتيالأيقوناتوتقديس،ربهمالمسيح

المجامعفيالعقائدهذه!كلتأس!شاإذإلخ،....وتماثيل

والكهنةوالرهبانالبظاركةأقوالعبىمعتمدة)الاجتمإكات(

..عندهمالمقدسالكتابأساسعلىوليس،والشمامسة

قولعلىالردهوإلههمأمأنهامريمفيالاعتقادهذاوكان-"

يلدأنيمكنلاالمخلوق)إن:القسطنطينيةبطريرك)نسطور!

تكونولافقط،إنسائايسوعولدتمريمتكونوبذلك،خالقه

كانمتاالتيكتبهممندامغةبأدلةذلكوأثبتإله()1(.أممريم

يومئؤ)2(.بأيديهم

.م43سنة-االأوكأفسسمجمعفيذلككان(1)

أ.النصرانيةفيمحاضراتةزهرةأبومحمد/الشيخكتابمن2()
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راءالعزيمعرالىظدور

لهوليسق،إنسانيسوعأفييومئؤ)نسطوو(اببطريركلهموأثبت

فوهبهله،اللبمابمحبة)1(الابنبمنزلةصاروأنه،إلهيةصفةأي

!*(.4.:2لوقا)إنجيلذكركما.النعمة

حيثبطنها،فيالإله-حملتمريمأنالكنيسةفيتعلقتوأنا!

.علىوقامت،وأرضعته+وقفطتهولدتهثمرحمها،فيجسدلهخلق

وإلا-نجسدها،تفتى"أنيمكنلاوبذلك،الإلهابنبوصفهتربيته

هابعدلذلكغوالدتهصفاتيرثالابنلأنمثلها،فانتاابنهايكون

ورفعها!أيضاإحياؤهاتم،المسيحمثلالقبرفيدفنهاوتمماتت

دليل.أيعليهيوجدلاكلاموهذا،الثالثاليومفيابنهامثل

..-+."+البدعض؟هذهلماذا

!ذلك(غيرأؤتؤزبشحلمريم)ظهور

لهمابتدع،كبيرةورطةفيالمسيحيونوقعكلماص-

..بدعةرؤش!اؤهم

الله.أبناءإنهم:والملائكةالأنبياء،وخاصةالمؤمنينعنيقولونكتبهمفي(1)

-2(ا3:الأولىيوحناو)رسالة(11-213:ايوحنا)إنجيلفيجاءكما

،ء!-ص-6(.:82و)مزمور6(:او)أيوب2-4(6:و)تكوين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


11ا،رالعزعريم3اوور

الشامإلىالإسلامدخولهيؤاجهتهممشكلةأكبزوكمانتير:

يكنلمكبيرةبسرعةالإسلامفيالبلادأهلودخلوأفريقيا،وص!لعراق

ينسبونهابذيالقبرمنا-لنورفاختزعوا.بدغةءظهورأحد،يتوقعقا

الميلابي.الثامنالقرنفيوذلك،المقدسبيتفيللمسيح

كتابهافي(أرمسترونج)كارينالمسيحيةالمؤرخةترويوكما

فقدالصليبدينإلىأسرعوا:يقول!الفناديأرسلوا":القدس1

-!)إ(.قبرهفيالم!يحنورطظهر

حبيب)إيريسالمبنميحيةابمصريةالمؤرخة!كتبت"!

السابعالجبزء"القبطيةالكنيسة"قصةكتابهافي(المصري

سنةفيالمقدسبيتاحتلوالقااليهودإنص)54-53(:

هوهذافكاندخولها.منأيفصريينالمسيحييقمنعوا،679"أ

الغذراءكنيسةتسطحعتنىمرينمالعذزاء)طيفأ(ظهؤزشتبب

كبدفي--أولتعزيهم،6891سنةأبريلفيالقاهرةفيبالزيتون

(.القبر-)المزعومنورورؤيةالمشيحلقبززيازكفمعن

علىذلكوتجدالبهذبةهذهتفجد،النصارىشبهاتعلى"الردكتإبيفيتجد(1)

!ص"--أيضاقيمنتدا
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ارالعزيممر3اظكلر12

بهأعدادانتقالهموازداد،للإسلامالمثسيحييناعتناقواستمر!

بالذاتالعشرينالقرنمنالثانيالنصفخلالالإسلامإلىكبيرة

المصريالبطريركقالكماالنشر،ووسائلالتعليملزيادة

وتجد،طائفتهعنمنشقأرثوذكسيوهو(ميشيل)ماكسيموبس

الإنترنت.شبكةوعلىموقعهعلىالتليفزيونيالحديثلهذاتسجيلأ

من،الإسلا"مإلىالمنتقلينالمسيحيينأعدادبلغتلقد:فيهوقال

حالةألف(55)خمسينعلىيزيدما؟خاصةالمصريينالأرثوذكس

د.فاترفيثابتةالأعدادوهذهسنوئا،ألفمائةإلىيصلوقدسنوئا،

المعدلهذااستمرولو،الماضيةآلعشرال!نوالتنجلال)1(البطريركية

سمنة.خمسينخلالمصرمنالم!يحيةتختفيفسوف

في،وثالثةثابيةمرةالضوئيالطيفهذاظهرلذلك:وأقول

عقيدتهمفيويثبتهم،الإسلامجمنالمسيجيينليرد؟بالذاتالقاهرة

.!+.لكتبهمالمخالفة

الإله،أبم-أسطورةلدعمالفنموئيالطيفهذااستغلواوأيضا

وكانوامصر،فيالأرثوذكيةالكنيسةقيادةتوجدحيثالبطريركمقرهي(1)

(.)البطرخانةكلمةفيواختصروها،العثمانيةالخلافةأيام()البطركخانةيدعونها
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13راءالعزيمعل3ا!لار

الأساقفةعشراتأنكرهاالعقائدوهذه،بالتبعيةالمسيحوتأليه

و)مقدونيوس(()أريوسأولمنالجصور،كلفيوالبطاركة

لعقيدةوالمنكرينالموحدينلهؤلاءوكان.اليوموإلىو)نسطور(،

التاريخكتببشهادةالمسيحتأليهأتباعمنأكثرأتباعالمسيحتأليه

.الإسلامفيكلهمدخلواالمنطقةإلىالإسلامجاءفلما.المسيحية

رفضواقسطنطينأياممنالأباطرةأنكم!التوحيد.علبئكانوافقد

كتبهم،وأحرق!ا،ممتلكاتهموصادروا،وحاربوهمالمؤخدين

)أرنولدشهدكما،الأباطرةلوثنيةالموافقالتثليثدينونصروا

لما.الكنيسةتاريخ"مختصركتابهفيميلر(

نفسهيعيدالتار-

(:المصريحبيب)إيريسالأرثوذكشيةالمصريةالمؤرخةكتبت

فيبالننيتونالعذراءكنيسةفيالضوئيالطيفهذارأىمنأولإن"

فيليلآيعفلونكانوامسلمون!غمالهمام689دشةالقافرة

الناسفأسرع!!مريمسيدتناإنهاوهتفوا:،للكنيسةالمواجهالجراج

الأضواءلما.هذهوشاهدوا
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ا،رالعزيمحوالىظكلر14

ضوء؟مجردأنهامع؟مريمأنهاعرفواكيف:أقولوأنا"

شطحفوقيطيركانالحمام"إنأيضا:المؤرخةوذكرت

أوذإندا:وقالؤا.(إلما)مثلثشكلوعلى،"ثلاثةثلاثةالكني!ة

"،مسيحيةعفياءفتاةغيتيئفتخت!أنهاهناكمزيملظهورمعجزة

سنيثاريوابحذافيرها،القصةنفستتكررواليوماسمها)!(تذكرولم

)جوجك(علىيثةوال!القديمةالقصةاقرأ.نف!نمهالمخرفيوحوار

-:ء--5--.بيتهماوقارن

الضؤئيالطيفهذالمشاهدةأسرتنيمعذهبتولقد

إلئالقزوببعدمنللزيارةالمحدذالموعدوكان.6891سنة

.الآنالحالهوكمافقط،الظلامفيإلايظهرلافهوالفجر،

السطحإلىأحديتسللالئلا.الكنيسةدخولبائامنغاوممنوع

.:--!ت-!.!(الخذعةويكتشف

المتثرجينيطوفودط-عفىمدارش!الأحدونجذامال!ثمفاسةوبدأ-"

حتىهكذاوظللنا01منهمالنقودأعلأها،-لحمغمنمثقوبةبضناديق

منالنعاشقوأضابهمدفع"النقود،عنالناسوكفأالفجر،اقترب

عنعبارةوهيللعذراءغتراتيلترددالميكروفوناتوكانت.الملل
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15راءالعزعريم3ا!ور

عنقصضاوالكهنةالشماسةويروى،لمريمبالألحإنصلوات

.-.الضوئتيالطيفهذامعجزات

جمورةشكليأخذوكان،الكنيسةقبةجدارعلىظهرالنورثم-

يأبد!ن،مريمصورةمنفقطالعلويللجزءكأنهويبدو،فتاة

يميئاالضوءوتحرك.فقطباهتضوءمجرد،أبوانأوتمإضيل

تسليطهتمكسوءكأنهيبدووكان.اختفيثممراقيعدةويسازا

المعجزاتمبئشيءأيتزولمايجلإار.علىقريبمكانمن

عنها..لناقالواابتي

.لأن؟شديدةأملخيبةأصابتهموقدوأسرتيوالديورأيت

عاقل.لكلوواضحةيومئد،جذابدائيةكاذتا!ىرعة

هذاحدوثاستيحآلض+ة

حتابهمفيجاءما*بحسب!."

كتابمن-6(9:5!)جامعةكتابفي!نمسليمانالنبيقاليث)

الموتىأما،سيموتونأنهميعلمون)الأحياء:عندهم"إلقديم"العهك

ومجبتهم،ئمييئبكزهملأنبعاأجرلهموليسشيئا،يعلمونفلا
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ا،رالعزعريماىظعور16

إلىبعا!لهمنصيبولا؟زمانمنذهلكمتؤخشدهموبغضتهم

الدنيا.فيعملهمانقطع:%ي(.الشمستحتغيئماكلفيالأبد

الأمواتاليس(:511:17)مزمورفيلمجعمبمداؤدوقالء

وقال(،السكوفتأرضإلىينحدرونمنولا،الربصيسبحون

في،ترابهإلىفيعودروحه)تخرجالإنسانيموتعندماإنهأيضا:

بعدالإنسانفيعود(.0461:4)مزمورفي(أفكارهتهلكاليومذلك

-وهوالوحيأخبرهكذا.الأزضقبترابويخئلطالترابإلىموته

الكتابفيالحقائقوسخلواالأنبياء.(-القدس)الروحعندهم

.اليهود-والنصارىعندالمقدس

الروحوترجع،كانكماالأرضإلىالترابالإنسان)فيرجع!

إلىيعودالإنسانكانفلو7(.:21)جامعةأعطاها(الذياللهإلى

الإنسانولصارهذا،الكتابلذكر،موتهبعدالدنيافيالحياة

)الذيالخبودصفةلهوحدهاللهإن:يقولالكتابولكنخالذا.

أحايرهلمألذيفنه،يذنيلأنورفيساكئا،الموتعدملهوحده

آمين(الأبديةوالقدرةالكرامةلهالذي،يراهأنيقدرولاالناسمن

.(6:61تيموثاؤسإلىالأولىبولش)رسالة
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والخالدالقادرهووحدهاللهأنالنصهذامنولنههمفي

أيقالدنيا.فيأحديرهلموأنهالأبد،إلىالكرامةوالمستحق

هذا؟!منومريمالمسيح

قيامةفيعقيدتهمتوافقكتبهمفيإشارةأيتوجدفلا!

رفعهتمفالصمييحالسماء.إلىورفعهماموتهمابعدومريمالمسيح

الموتىكلمثلوتنتظر،الترابفيتحللتومريمقتل،بدونحتا

)أعمالوالأثمة(للأبرار،للأمواتقيامة)تكون:حيث،البعثيوم

حينساعة)تأتي:المسيحقالوكماالأنبياء،كقول(42:51

عملواالذينفيخرج)1(صوتهالقبورفيالذينجميعيسمع

قيامةإلىالسيئاتعملواوالذين،الحياةقيامةإلىالصالحات

وأالفردوسدخولفيكون9،12-5:28يوحنا)إنجيل(الدينونة

.الحسابوبعد،القيامةيومبعدإلايحدثلاالطكوت

ؤإيليا!)إدريسأخنوخ،القاعدةهذهمنكتابهمواستثنى!-!

و)ملوك(؟ه:11)عبرانيينفيعثئهوآلشلأنموموسى)إلياس!(

السماءإلىرفعهمتمأنفم9(.يهوذاو)رسالة(2:11ثاني

.(51:52الأولى)كورنثوسفيالمذكورالبوقصوت:أي(11
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ورفعهاإحياؤهاتمالأخرىهيمريمأنكتابهنميذكرولمأحياء.

.)1(يقولونكماحية

مريمكانتفلو)3(،موسىرفعيذكر)2(يسوعشقيقإيهوذا(وهذا

المسيح.تلاميذعندالأهمهيلكانت؟بزعمهمإلهأموهيرفعت

وبوليكاربوس،أوريجانوسمثلالتلاميذ،تابعوكتبأيضا!

عنشيئايذكرواولم،الآنإلىموجودةزالتماجمثيرةكتئاوغيرهما

ء:الإطلاقعلىمريم

-المعاصزينوالوثنيينواليهودالمسيحيينالمؤرخينوكل!

)1(

)2(

)3(

بعدمكتوبينيوحناؤرؤياالرسلوأعمالوالرسائلالأناجيليهلأنمنبالزغم

".قصتها؟امستحيلالتلاميذكلجهلفهل،كثيرةبسبنيراتمريمموت

3(.:6و)مرف!-56(55؟13)متىالأناجيلنصوصبحسب

إبليسخاصمفلماالملائكةرئيسميخائيل)وأماكتب9(يهوذا)رسالةفي

قالوا(الربلينتهركقالبلافتراءحكميوردأنيجسرلمموسىجسدعنمحاخا

فعاوضه،ويرفعهموسىجسدإلىالحياةليعيدنزلميخائيلأنتفسيرهمفي

وقامإبليسفانصرف(اسباالينتهركالكلماتبهذهميخائيلعليهفدعا،إبليس

هذهومنيهوديةأسطورةوهيحئا.ورفعهموسىجسدإلىالحياةبردميخائيل

السماء.إلىحيةمريمرفعقصةاخترعواالقصة
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هذهيذكروالم-العشرينالقرنإلىبغدهمجاءمنوكللمريم

العشرين.القرنفيالكنيسةرؤساءابتدعهاالتيالبدعة

فماتتللبشر،العامةللقاعدةخضعتمريمأنمتأكدفأناإذا،

البشركللهخضعالذيالإلهيالقانونهووهذاترائا،وصارت

)تكوينفأكلآدموأعطتالمحرمةالثمرةمنحواءأكلتمنذ

؟!الإلهيالقانونهذامنمريماستثنىالذيفمن6(،:3

+العصر.هذا)1(آلهةإنهم

خطورتها؟هيرما؟المريميةالظهوراتئقشركيفإدا*

لهذهتفسيرعنلنبحثالصمنيحيالمقدسالكتابإلىنعود

.الظاهرة

إ،كذبةوأنبياء)ف!خاءظهورمنبنفسهالمسيحلقد*حذرهم3*

)م!حاء(:وقوله(.42:4)متىأحد(يضلبهملا)انظرواقائلأ:

يذعون:يعني(كدبة)أنبياء:وقوله،بالكذبللمسيحمنتسبين:يعني

وسيلة.بكلالمسيحأتباعلإضلالالشيطانيتبعونوهؤلاء.النبوة

البابا.عصمةفيعقيدتهمبحسب(1)
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شكلهيقترالشيطانلأنعجب)ولا:بولس!لمهمويقول*

!(11:41الثانيةكورنثوسإلى)رسالتهفينور!ملاكشبهإلى

الأنظارويجذبكله،العالميظللأنالشيطانمصلحةومن!

عبادةعنالبشرفيصرف،مريمالعذراءمثلمحبوبةشخصيةإلى

غثئهوآلثتلآئم.والمسيحالأنبياءتعاليموعن،الله

فيالبروتستانتيالمسيحيالدينيالعالمفيرا()دانييقول-!

(.مريمشكليتقمصشياطينهأحدإبليسالشيطان)فجعل)1(:كتابه

الضوءهذايصنعالذيهواببشرمنإبليسأعوانأحدأو:أقولوأنا

إلىيؤديالأمروهذا.مريملصورةاتخارجيالشكليشبهالذي

فيبعدون.تأبعيهمعقوذفيالكهنةيبثهاالتيئالضلالاتترسيخ

.إلىالحقعنويصرفهمفيرا(،)دانيقالكما،اللهعنالناس

"14)2(.:4تيموثاؤس!إلىالثانيةإرسالتهفيئنجولسقالكما،الخرافات

ملل.بلادائفاالشيظانإليهت!غىماوفذا

!إ.؟ميتةأمحيةمريمالعذراء"هل:اسمه(1)

بسبب(الضلالإلىوينحرفؤنالحقعنمسامعهم)فيصرفون:يقولحيث2!)

الكذبة.المعلمين

ث
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ذإ،مريمعقوالباباواتالكهنةتعاليمفيتكمنوالخطورةبن

وأنها،الآخرةفيوللأمواتالدنيافيللأحياءشفيعةإنها:يقولون

قدراتوتملكطلئا،لهااللهيرفضولا،والناساللهبينوسيطة

وتغفر،المرضىوتشفى،القيامةيوموإلىالآنحتىخارقةفائقة

فصارتيسألها.لمنأيضاالنسلوتعطي،الرزقوتملكالخطايا،

الأولى)رسالتهفي)بولس(معلمهميخبرهمبينما،للهأيضاشريكة

البهواحد!بينووسيطواحد،إله)يوجد(:ه:2تيمؤثاؤسإلى

الذيالرسولبمعنى"و"الوسيط(.المسيحيسوعالإنسان،والناس

ولاشيء،كلعلىيقدراللهلأنالبشر،إلىاللهرسالةحمل

كذئا.زعمواكماخلقهفييعملهفيماوسيطإلىيحتاج

اللهيقولحيثأيفما،المسلمينعندمريملمكانةونظزا:*

ؤآ!القنقغنىزظفرلثآضظفنقآلتة!!لتريغنتثبهحةآلتزقاؤإد):لىتعا

خلالمنأيضاالشيطانت!غى:142عمرانآلأ!آنفثيجى!ممآ

منآتيةالمناظرهذهأنالم!لمينإقناعإلىالمريميةالظهورات

الأطيافلهذهظهورأولكانأنالمصادفةقبيلمنفليس،اللهعند

العشرين.القرنبدايةفي،البرتغالفي)فاطمة()1(قريةفي،الضوئية

للقس/لا!أمحقيقيةالمريميةالظهورات"هلكتيبعنفاتيما.سانتا(1)

.دوسجلال
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الباكيةالتماثيلظهرتإذ،الخدعةتختلفأوروباوفي،

الظهوراتهذه)إن:السابقروماباباوقال.النازفةوالأيقونات

تاريخفيمريمبواسطةالعظمىاللهتذخلاتإحدىهيالمريفية

()1(.132)ص"العدالة"زعدكتاب(:العالم

القسمإن:1991ديسمبر"سنةعددفي)تايم!مجلةوذكرت!

إلىالمريميالحجيجعصرأصبحالعشرينالقرنمنالأخير

منالعديدذكرىلإحياءتشييدهاتمالتيالمزاراتمنالعديد

)2(.مريمالعذراءظهورات

صحةيثبتالظهورهذاإن:الأرثوذكسيقولمصروفي!

كاثوليكية،مريمإن:يقولونأوروباوفيئ،الأرثوذكسيةالعقيدة

بواسطةستكشفمريمأنويبىكدون،الكاثوليكيةللعقيدةوتدعو

)!(.أفضلبصورةالعالمليعرفهيسوععنحقائقالقدسالروح

المريميةالظهوراتبواسطةلعقيدتهفريقكلئزؤجوهكذا

.م0552سنةفيرا،داني/تأليف،ميتةأمحيةمريمالعذراءداهلكتابعن(1)

.(4سطر4)ص

7(.سطر4)صالمصدرنفس2()
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إلايتزوجونلالذلككافر،الآخرأنيؤمنمنهماوكل،المزعومة

دفنوكذلك،الطائفةكنائسفيإلائقمفونولا،طائفتهممن

يجبطائفتهغتزومنبهم،خاصةمدافنطائفةلكلأيضا،المؤتى

كفر.لأنهزوجتهمنتطليقه

والأيقوناتالباكيةوالتماثيلالضوئيةالأطيافهذهكلولكنتج

منتحركتحتىولا،المسيحيالشعبمنأحذاتكلملم،النازفة

وسيدناإبراهيمسيدناكسره!التيالجاهليةأصناممثلإنهامكانها،

ولا،تنطقولاتسمعلافهي-،والسلامالصلاة-عليهمامحمد

نفسها.عنالضررتمنعأنتقدرولاشيئا،تنفعولاتضر

الدخيلةفتيالقصصهذهمنقصةبعينيرأيتولقد!

فيكوافيرمحليمتلكالمسيخيينأحدكانحيث،بالإشكندرية

زبائن،إليهيأتييكنولم،الجيششارعمنمتفرعصغيرشارع

منهاينزلالصورةإن:قالثم،المحلفيلمريمصورةبتعليقوقام

المرضى.يشفيمقدسزيت

كنيسةبالمصادفة-واسمهاالمجاورةالكنيسةقسيسودعا

المحل،فيلمريم)تمجيد(صلاةبإقامةقامالذي(-مريم)العذراء
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الخبر،فأشاع،مريموجهعلىالبروازمنيتساقطالزيتوابتدأ

مرضاهم،بهودهنوا،الزيتهذابركةيطلبونالمسيحيونوأسرع

بأعلىبيعهعنبالإعلانفأسرعالكوافير،محلفيالعملوانتعش

نزولوتوقفأعرفها.أسرةمنفتاةواشترته.التفرععدمبحجةسعر

،الشبابوإخوتهاهيالكاهنإلىفأسرعت،الصورةمنالزيت

الزيت.ينزلولم،لمريمإالتمجيد(ضلاةوصلىجاءالذي

الفتاةهذهولكن.وإخوتكأنثاخطاياكمبسببإنه:لهمفقال

)يوسف(شقيقهاوقام.نفسهالقسيسمنتدئئاأكثركانواوأسرتها

منالصورةبروازأعبىفيتجويفوجودواكتشف،الصورةبفحص

فيرفيعةقناةوتوجد،الزيتفيهيضعالرجلكانحيث،الخلف

وأسرعوا.الصورةفيمريموجهحيث،للأمامتتجهالبروازخشب

فلبم،نقودهموطلبوا،بالخدعةيخبرونهالأصليالمحلصاحبإلى

لئلاالقصةنجكتمإنفأمرهم.للقسيسيشتكونهفأديرجموا.لهميستجب

الفعجزات.تعملالتيمريمأسطورةوتنتهي،المسيحيونينفضح

الحريميالكوافيرمحلإغلاقوتم،الزيتباختفاءالزبائنواختفى

تقريئا..بعامإسلاقيقبلا299سنةبنفسيالحادثة.هذهعشثولقد
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البدعشهذهخطورة

25

)إ(يعبدونهالذي،نفبسهيسوع!ابنهامنأعظممريمصارتالآن

لأنهاتمافا،ومستحيلةبلوصضنلة،خاطئةالأقواكفذهأنمع

يتلقواأنللأحياءيمكنأنهيزعمونحيث،الأرواحتحضيرتشبه

الشياطينتتقمصالذين،منهمويستفيدونالموتىمنرسائل

نأتزعمالتيالجصريةالأرواحمناجاةعقيدةهيهذه.شخصيتهم

الذيالمستقبلبمعرفةويمتازونالأحياء،لخدمةيعودونالموتى

الأنبياءيظهرلمفلماذاحفاتظهرمريمكانتفإن.اللهإلايعلمهلا

الأحياءلإنارةوالشهداءوالتلاميذ(وعيسىوإيلياوموسى)أخنوخ

عنروماكهنةيزجممكماواحدةطائفةعلىوتوحيدهموتعليمهم

بل،الكتابضدتعاليميقدمونهمبينماالدنيا،نهايةفيمريم

.وتلاميذهالمسيحتعاليموتهدم

تعاليمفييثقونالناسيجعلونالكاذبةالظهوراتوبهذهإنهم

وكتابهمجانئا،اللهشريعةويتركون،والكهنةوالبطاركةالرهبان

بكامنه.عندهمالمقدس
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البدعشهذهدحض

راءالعزعريم3ا!ور

غيرها،أ!السماء،إلىحيةمريمبرفعينحهمحاللهكانلو،*

يظهرأنبالأؤلىلكان،ليهديهمللناسرفعهمنبظهوروي!مح

منالأصنامعبادةعنالناسليردالطوفانقبل)إدريس(أخنوخ

الأصنامجمبادةعنإسرائيلبنيليرداوإيلياموسىولظهر،نوحقبل

وهي،المسيحإلىبابلسبيمنالأنبياءفيهاانقطعالتيالفترةفي

سنة.(506)ستمائةحوالي"

رفعبعد،.السابقونوالأنبياءالمسيحيظهرأنالآؤلىوكان!

اليهودوليؤمن،المسيحاتباعتركعنالناسليردوا،المسيح

المسيحية،الطوائفولتتوحد،وأمههوسئوهالذيبالمسيح

..لبعضبعضهمتكفيرعنويتوقفون

رفعالذ!الوحيدالشخصلأنخطأ؟أيضاالعقيدةهذهولكنئر

فيروحهقبضتحيثءدىديتحيمنم()إدريسأخنوخهو،المسيحغيرحئا

)2(الملائكةيىفعهثمأو،اللهتوفاه!بمموعيسى)1(،الرابعةالسماء

.الإسلامعلىليموتينزلوسوف،بجسده

:57،.أمريم!ت!ئاغلئا)ززقغتةللآيةالعلماءبشرحالإسلامفيعقيدتناحسب(1)

.،هد:عمرانآلأ!ؤزايعلثإزئتؤييفإتيآدئةيييممعتاذإد)لآيةافيجاءكما(2)
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هذهينشرونالذينمنالمسيحيينأيهاتحذرواأنويجبلمح!*

بل،ووسيطةوشفيعةفاديةمريميعتبرونلأنهم؟الاعتقادات

أنهاالكاثوليكويؤمن.وملكهوقوتهسلطانهفيللهوشريكة

كبيزا.علؤايقولونعماوتعالىاللهسبحان)1(،زوجته

عندواحذاشفيغالكمإن:المسيحيونأيهاكتابكملكمقالفقد

)الإنسانوهو،اللهعندمنبالدينجاءكمواحدووسيطاللبما،

الثانيةتيموثاؤستلميذهإلىبولس)رسالةفي(المسيحيسوع

.(2:1الأولىيوحنا)رسالةوفي15،:2

تخالففهنيعنها،يقولونهماوتفعلتظهرمريمكانتفإن!

)إ(.كتابكم

مويمفيالحاثوليحيشالعقيدة

فيجاءمامثلالعذراء،لمريممزيفةتصريحاتينسبونإنهم!

)يجب:وقالت،ظهرتمريمإن2(:9)ص"العدالة"رعدكتابهم

كتابعننقلأ(،0،2،31136)ص،ميتةأمحيةمريمالعذراء"هلكتاب(1)

.!العدالة"رعد
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وسوفالبشريةنالتهالذيالهائلالتطهيرالمسيحشعبيففمأن

وذلك(،والباطنيةالخفتةمريملجروحالتعئدخلالمنتناله

تتألممريمجعلوموتهالمسيحصلبمشهدأنعقيدتهمبحسب

للصليبيتعبدونكمالهاالتعئدويجب،وباطنيةخفيةبجروح

بزعمهم!المسيحعليهتعذبالذي

العالموملكة،القدسالروحزوجة:مريمتذعونوهنم!ا

دنس!بلاالختلوصاحبةإ،)الفردوسالآتيالدهروملكةوالسماء،

وهي،وآدمحواءمنالموروثةالخطيةمناللهطهرهاالتي:-أي

أمن..قطتخطئلم-التيالمعصومةوالنقيةأمها-،رحمفي

"،.العدالة"رعدكتاب

إلهة.جعلوهاوبذلك!

وتماثيلها؟مريمصوروالجنالإنس!شياطينواستغل!

البشر.لخداع

منعصمتهابسببالسماءإلىصعدتمريمأنوزعموا!

فذاأعلنوقدالقبر،فيللف!ادجسدهايخضعألافوجب،الخطية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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منكجزءعشر،الثانيباباهم)1()بيوس!(بلسانام559سنةرسمئا

يضيفأنالبابويةبالعصمةحقهكستخدفا،الكاثوليكيةالعقيدة

.(44)ص"العدالة"رعدكتاب)إ(.يشاءماللعقيدة

0891إبريل42فيأخبرتهمريمإن)جوبي(:الكاهنلهموقال

الأببينالمحبةأعماقإلىالقدسالروحاجتذبنيالقد:قائلة

وكنثجذامعهوتفاثلت،داخليبشكلهيئتيفتغترت،والابن

:أي(.المقدسللكتابالتامبالفهمإليكمآتيوسوف)إ(لهزوجة

إليهميوجيإلفا،جعلوهالذيالقدسالروحمثلصنارتمريمأن

+""..الابن()يسوعفأنجبتوتز!جته!!(.!)!وتفسيرهابالأناجيك

+؟،--ةالعقيلى!ذه9-أ

طجمانالذي)يوحنا("لذكرهفعل!حدث"للسماءرفع-مريماكانلو!

هو)أباهم(لأن؟الأرضعلى)ابا(البشرمنأحذايدعوأننهاهمالمسيحأنمع(1)

واتبعوانظرئا،عبدوهالذيالمسيحفخالفوا9(:23متى)إنجيلالسماءفيالذيالله

آ!ذزأ):كتابهفياللهعنهمأخبرناكمافعلئا،.عبدوهمالذينوالكهنةالبطريك

الأأمزؤأومآمزصيمآبتئؤآنمم!ميحألئمدولفينآزجمائاؤرقحئفتمآتجازممتم

.1،3:التوبةأ!يشير!وئكضاسحئخته.هولأإبهؤجدالآإبهاإتجذؤا
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بعد:أيام،05سنةإشجيلهوكتب)1(،المسيحبعدمريميرغى

26-27(:91يوحنا)إنجيلعافا.5(0)خمسينمنبأكثرمريمموت

الإنجيل.هذابعديوحنارؤياوكتابرسائلثلاثوكتب

بيسوعتحبللكيوباركهاعليهااللهأنعمفقد،مريمأماص

شنةا2عمرهاصبيةوكانت28()2(،:الوقا)إنجيلقالكما

)تكلاهيمانوت(كنيسةموقععلىجاءكمايومئلإ،

الإنترنت.على-بالإسكندرية

المسيح.ابنها،بمعجزةلتلداللهلمحتلمنالاختيارعليهاوقعفقد

للبركةتحتاجلافالمعصومةعصمتها.ينفيكتابهمفيالقولوهذا

مولدها.منذخطيةبلالأنفا،كبرتمابعداللهمنعليهاوالإنعام

رؤياولممفر،المسيحبهلتنبأحفا،الظهورهذاكانولو"

وهو،فقطالخق()روحبمجيءتنبأالمسيحولكن.يوحنا

إلىإيرشدكم:عنهوقال،المسيحبعديأتيالذيإ،)الباراقليط

أخذهاالساعةتلكومن.أمكهوذاللتلميذ:قال)ثم27(::91يوحنا)إنجيل(1)

(.خاصتهإلىالتلميذ

معلث،(.الربعليها.الفئقئمأيتهاللثسلام:وقال،الملاكإليها)فدخل)2(
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عند-منيسمعماكلبل،نفسهمنيتكلم-لالأنه؟الحقجميع

إلخ.(..يمجدنيذاك،آتيةبأمورويخبركمبه،يتكلم-الله

أنهعلىالبشارةهذهالمسيحيونوف!ر(.1-61:134)يوحنا

الابإنسال!بشارةأنهاوالحقيقة،عبدوهالذيالقدسالروحهو

نأيعلمالمسيحكانفلوءشيوأا(،محمدوهو...(نفسهمنيتكلم

بذلك.لأخبرنا،بعدهستأتيمريم

يوحنا،إلىرؤيافيجاءيسوعإن:فقاليوحنا()رؤياكتابهمأما!

عنيكؤنأنلابد)مافيها:،البشريةإلىاللهمنبرسالةوأخبره

بحسبميلاديةمائة(51)5سنةذلكوكانا(،:ا)رؤيافيقرجمب(

)المرأةوأراهأ.الدينونةيومصإلى"يحدثبماالرؤياملاكوأخبره.قولهم

يقولكمامريموهيئ(ا:21)رؤيافي(بالشمسالمتسربلة

هربتوهيالسفاء،إلىاختطفيشوعوابنهاالمسيحيونالمفسرون

هوهذاابنها.فع!بعدمحدودازمائاعاشتبل،ولم-تزفع،البريةإلى

(13:1)رؤيافي)الوحشن(أيضاأراهثم.ايضاالمسيحيةعلماءتفسير

فيرا(و)دانيس(دو)جلاليقولكماالرومانيةالبابويةمثالهوالذي

،.البشاراتمنا103:كتابيانظر(1)
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)إبليس(هوالذي(العظيم)التنينوأراه.كتبهمفي(هوايتو)آلن

الكنيسةوهي(ا:+17)رؤيا(العظيمةو)الزانية3(،:21)رؤيا

)دانيقولبحسبالخائنةالكنيسةأؤ،المسيحتعاليمعنالفرتدة

)آلنالأمريكيةالعالمةقالتوكذلك35(.33،)صكتابهفيفيرا(

".والباطلالحقبينالعظيم"الصراعكتابهافي(هوايت

)1(؟)الوحش(وردهوما

.أعلاهالمذكورونالعلماءذكركماءالبدعةهذهيؤكدإنه

يوحنا.الباباأن6991سنةديسمبرعددفيالايفث(مجلةذكرت

إليهاأرجعالتيالعذراء،إلىيومئايصلىإنه:قالالسادسنجولس

أغا(علي)محمدالنارعليهأطلقخيقحياتهتخليصفيالفضل

)فاطمة(مدينةإلى!499سنةفيفذهب.!299سنةمايوا3في

وكتب،حياتهأنقذتلأنهاالمدينةهذهعذراءليشكرالبرتغالفي

..جمريم(ياللثبمفى)أنابالتطريزالكهنبىتيردائهعلى

عيىقضتالتيهتيمريمأدقراسخااقتتاغامقتنعشخضئاوهو

روما.بابا:أي(1)
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ديسمبر03في)تايم(مجلةذكرتكماوروسيا،أوروبا،فيالشيوعية

(،يسوعأمبشفاغةتحققتالشيوعية.هزيمة)إن:قال1991"أنهسنة

(جورباتشوف)فيخائيلالروسيالرئيسكانالمنطلقهذاومن

يقودكانالباباوهذا(.الأرضعل!العليا)ال!لطةالباباهذايدعو

رئاسته.تحتالأديانلتوحيدعالميةحركة

الشيطانوردهو-وماءد

فيرا(:)دانيكتب

سلطانبتثبيتيقوم،العالمعلىيسيطرالشيطانيظلولكي!

والدين،بالكتابجهلفيالمسيحيينوليبقي،الفتنةينشرونمن

القبرونورمريمظهوراتومنها،الخرافاتتسودأنلابدكان

!.للمسيحالمنسوب

خداعفيشيطانئادوزاالمزيفةالمريميةالظهوراتوتلعب-

اللهسلطانلهموأن)1(،العصمةادعواقنبمعونة،بأكملهالعالم

"-.الإلهيةالشريعةتعديلسلطانولهمالأرض!لىعلى

وأساقفتهم.وباباواتهمبطاركتهم(1)
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لهم،لتغفرإليهاالصلواتوتقديممريملتسبيحالناسودعوا

يتخيلونأمامهاخشوعهنمكثرةومنوتماثيلها،1أيقوناتهاأماموذلك

الكنائس.فوقالضوئيةالخيالاتيرونحينمريبمجمورة

رؤساءيقررأنقبلمقدسةلتكنلموالتماثيلالصورؤتلكور-

كلكانفهل.م787سنةالثانينيقياجمعفيذلكالكنيسة

علىكانوابلكلا.؟التاريخهذاقبلخطأعقيدةعلىالمسيحيين

والبيت.الكنيسةإليالأصناموأدخلوا،الوثنيةفيدخلواثم،صواب

الشيطانوابتدأ،اللهبسلطانيستخفونجعلتهمالوثنيةوهذه*.

الكنيسة.أتباعمنتمافااللهدينأزالحتىالوثنية.هذهيستخدم

منلابن!كان،الإسلامطوفان%مامالصسيحيةانهزمتولما

المصطنعة،الضوئيةالخيالاتبهذه،الموتىعبادةإنقاذمحاولة

..البشر.منباعوانهأو،بنفسهالشيطانبصنعسواء

الكن-2؟ا:ةالأولتئ)تيموثاؤسفيكتابهمقوذيؤكدههذا!-

عنقبىم*يرتدالأخيرةالأزجمنةفنيإنه:صريخايقولالقدسالروح

الضلالانتشرولقد(،شياطينوتعالينمكضلةأرواخاتابعينالإيمان

-ء-.بينهمبالفعل
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خبزصورة+فيفعبودهملفميخلقالذفيهو.الكاهنفإذا،كان،

المسيحلاهوتجوهر-هوإنهقائلإ:!،إياهو!يطعمهموماء،وخمر

جمنلهميقولهفيمايصبدقونهلافكيف.بالحقيقةودمهيجسده

لهميغفرالذيلحقيقييمعبودهمههو!الكاهقإنبل؟مريم

+-،ء!؟،البطريركالبابابسلطانبالكمفما.خطاياهم

منمتصلةسلسلةصارتالمسيحيةالعقيدةأنفتجد3

ووقفت()حمامةوجاءتكبيرهبمجلسحتىوالأوهامالخيالات

)إنمقامهترفعمعجزةالحمامةأنلهمموحئالهمفقال،عتذة

+مغبودهتمهيأئها.إليفيمفأوحىليلأ(،يطيرلاالمخلؤ!ألخفام

تدريبهاثنمالمذربالحمامفقواخدةهيانقدس(،"ءبينما)الروح

نأنن!ىولا.الكنائسنأسطخحماممثلالتصرففذالمتابفأ.على

عواصمبينالرسائلإرشا!ذيتشخدم-فنيكانالزاجلالحمام

عليهتدزيبهتنمالذي-المكانولا-يخطئونهال!ا،ؤيطيز.ل!يلأالعابنم،

مزيميفثلطيقه-ضؤءحول.أمتارعذةبيطيرتدريبهأينسر.!ففاأنجذا

031!--.:البطريرلثكرسيحول!أو

شيءفوالكنائس!يظير.فوقالحمام+الذقي!أنظن-الشعفحتى*+
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الفعبودات.منأيضاالحمامفصار،المخلوقاتمنوليس،إلهي

الكبار.بتخطيطكشئفالهاالتجهيزتمألعابكلهاأنهامع

)أماميومكلالآنيظهرنفسهالمسيحإن:يقولىوكتابهمعلدء

كانتفلو24-28(،:9)عبرانيينفيالسماء،في(اللهؤجه

هذا.كتابهملذكرالسماءفيالمسيحمعمريم

النتيجض؟ما

"هككتابهفيالمسيحيالدينيالعالمفيرا()دانيكتب*

)الأمعنوانتحت-(101ص)"ميتةأمحيةمريمالعذراء.

كلاختفت(-:ويسوع)مريميعني!الكبيرانالمعبودانوالطفل

مريموصار(،)اللهمنظورالغيرالأبديالملكعبادةمظاهر

الله.مبئبد،للعبادةالكبيرينالهدفينهماويسوع

وابنها(،)إيزيسالأوثانيعبدونالمصريونكانومثلما!

يعبدونوالوومانوابنها(،)فورتؤنايعبدوناليونانيونكانومثلما

.الآنالمسيحيونصارهكذا.إلخ...وابنها()سيريس

الصارخةالوثنيةسيطرتإذ،الشيطانأهدافأهمهووهذا*
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وهذا)الله(،اللاهوتمصافإلى)مريم(رفعواحتى،الكنيسةعلى

الضوئية!المفتعلة.بالظهوراتالمسيحيينعقولفييستقركله

)عذراءعنوان-تححت1()15صفيفيرا()دانيويضيفء

مريمإن-(-:الوثنية:-أيبابلعذراءهي-المسيحية:-أيروما

الحقيقةفيهمشاهدوهاأنهمياعونالذينوالناسقبرها،فيميتة

عنتزيدفلامريمتماثيلأما)شيطانة(.شريربروحمخدوعون

)الوثنية(البابليةالعذراءهيئةعلىكشكلةالأسمنتمنكتلكونها

لمريم.العبادةعقيدةفنهانشثأتالتي

التاب؟يقولوماذا

ولامنخوئا،تمثا،لكتصنعالاوالصور:التماثيلعناللهقال

-6(،0:24)خروجفيتعبدهن(ولالهنتسجدلا...صورة

ثملها،السجودعننهىثمأو،،والصورالتماثيلصنععنفنهى

؟!الكنائسحالفماعبادتها.جمننمهى

لله(فيماأميئاكهنة)رئيس:نفسهالمسيحعنبولسوقاككل!.

لتقدمهشيئافريمالعذراءتمللثفهل(،-618.\:2)عبرانيين
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الصورطريقعنللبشريةدعوتهاللهيزشككلا..فهل؟للبشرية

الضوئي!؟والخيا-لاتالحماموبواسظةعنفا،نهىالتيئوالتماثيل

الموتى؟وأصحابهاوالتماثيلالضورتقديسهوهدفهاوتكون

صارواحتى،الغفرانسلطانلأجمحابالمسيحيةالشع!بوإيخضاع

-أيضما.شيطانيهدفهذاإن)إ(اللهمنأكثرشعوبهمعندمبهرمين

للعصهرالجديدالجديدةخواء

نإ:تحتهوكتبفيرا()دانيكتابفي()135صفيعنوانهذا"

بواسطة،كذبةخلالمنالعالمخداععلىباجتهاديعملالشيطان

بظهوراتالمستقبلفيأكثرالمسيجيينليضل،المريميةالحركة

العارقة،والتماثيلابنازفةوبالأيقونات،نجادعةكبيرةأيخري

ء*--،.الجوائطعلىوالإنعكاساقي

:ا)متىالقدش!بالروحمريمرحمفيئبهحبليشوعلأنهكلأ

كتابقالكما؟القدس"الرؤحزوجةمريمتكون2(81-0

اينها؟منأعظملها+-قدرأتوتكون"؟الجدالة"رعداليهاثوليبث

مريبم،العذراءتشبهالتيالضوئيةشكإلافيلينظرواالناسويتهافت
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العيانإنوقإلوا:متزايد،بانتظامالأرضتزوراللهأمإنويقولون

--.!)إ(.الإيمانيساوي

التيالمزيفةالظهورات*أنالعنوانبهذايقصدالكاتبولعللم

مثلمريمجعلت؟اللهعنوأبعدتهمالكفر،فيالبشريةأوقعت

وأخرجتهموراءها،البشريةفأسقطت،الثمرةمنأكلتالتيحواء

الباطفة.وعقيدتفموالنضارىاليهودكتاببحس!ب،الفرذوسامق

اعالخكروايشفيالختاميالفصثل

التاحنعالفصلهو*عنوانهذا.المسيحلشكلالشيطانتقمصهو-

سوفألدجالالمشيحأنيعنيوهوفيرا()دانيكتابئمنعشر

الله،بإذنوذللث،الشيطانبعملويعملالمسيحشخصيةيتقمص

نأأيضايعتيئوالكاتنب،شيطانيةخارقةبأفعالالناسوئضل

منفهيخارقةتبدوأعمالتصاحبهاكانتلوالمريميةالظهورات

،!!يضيفا،قائلأ:الدجالالمسيحعملمثلوالجنالإنسشياطينخدع

،إياهدتهابولاابعالمإلىيسوعجلبتالتيهيمريمإن:المضلونقال

)جوبي(القشقالكما،العالمإلىثانيةمرةبعودتهس!تبشرالتيوهي

.الفردوسإلىالإنسانيةتعيدمملكةليؤسس،أ099سنة
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منهم:!!جابةنجدليتناويا،نسألهمأنالآنحقنامناأليسنء-

الكنائس،فيالمرسومةبصورتهاالعذراءمريمتظهرلملماذا

وقدميها؟ويديهاوجههاونرىوالحمراء،إلزرقاءملابسهاونرى

ضوءككتلةوليس،طبيعيةبشريةحركاتأمامناتتحركلاولماذا

روح؟أيفيهاليس

الوقا(أنزعموا،الكنائسفيالمرسومةالصورةوهذه!

المعاصرالمسيحيالمؤرخولكنرسمها.الذيهوالمسيحرسول

الوقا(إن:كتب")1(الكنيسةتاريخ"مختصركتابهفيميلر()أندرو

آمنوإنما،مريمأوأتباعهأوتلاميذهأوالمسيحتزلميونانيرجل

إعدإمتمحتىلبولسمصاحئاوظل.اليونانفيبولسبدعوة

تزلمفهووبالتاليالوقا(،أخبارانقطعتثم62،سنةبولس

مؤرخيهم.كقول،م06سنةماتتالتيمريمأوالمسيح

أسطحعلىالظاهرةمريمتتكلملالماذا:ونسأكونعود-في

الضسيحيين،طو+ائفبينوتؤخدالجماهير.وتخاطبالكنائس

-؟وتتحركوتعيشتظهرحيةإنسانةأنهانتأكدلكي

شارعفيالتي()الإخوةكنيسةفيونشرهترجمتهوتمت،م0002سنةصدرتما)

!!مصر.-شبرافي(هانم)أنجه
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تحتهووالبيل؟فقطالليلفيإلاتظهرلالماذاأيضاور

فيللمسيحابمنسوبالقوليتزسميرفيجاءكما،الشيطانسلطان

()1(.-22:2553الوقا

إنه:يقولونكانواالذينأصلأ،الوثنيينعقيدةهيهذهإنبل

الليل.يحكمللشروإلهالنهار،يحكمللخيرإلهيوجد

فقط؟الكنائسأسطحفوقإلاتظهرلالماذاالأكبر:والتبساؤلبئ-.

طولالافجر،إلىالمغربمنالكنيسةإلىأحدبدخوليسمحونولا

)!(.لتشنفيهتمبالاقترافيللمرضىحتىيشمحواولمالظهور.ف!عد

لازديادنظزاتظهرإنها:بسيطالمسيحعبدالقنسوقال%.

الإلحادنجبلادفيتظهرلمفلماذا:لهمونقول.العالمفيالإلحاد

أمامالكنيسةداخلتظهر!مريململماذا:المنطقيوالنسؤالث!

مصنؤعةنجيخدعةأوجثاأوشيطائاؤ"ليستإنسانأنهالنتأكدالشعب

أفلانمقيالمعروفةالسينمائيةبألخدغعملفايسهلأنوارفهذه

-""ص1(0العلمي)الخيال

(.الطفمةوسلطانسأعتكمهذه..الكهنةلرؤساءيسوعقال)ثم:قالحيث(1)
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علىمنالضوئيالطيف0هذاينزللملقاذاأيضا:ونسأل*

مصنوغاكانإذاإلا،المبانيعنبعيذا!يتحركالكنيشةسطح

السطح؟علىضوئيةبخدعة

الذين،البروتستانتكنائسإلىتذهبلمأنهاهووالعجيب*

مريم،قداسةينكرونوكلهم،طائفة4(05)طوائفهمعدديبلغ

بكلسيؤمنونرأوهاومتىالسماء،إلىورفعهاشفاعتهاوينكرون

تعداد)ثلث(يبلغونإذبهيستهانلاوعددهم.العقيدةهذه

:الكبرىالدولسكانغالبية،!ويشكلونالعالمفيالمسيحيين

تهديهمأنمريميهتمألا.وفرنساوأسترالياوألمانياوإنجلتراأمريكا

تظهر؟التيحفاهيكانتإنطريقهاإلى

أسطحعليالظهورفيالضوءهذاتخصصلماذاأخيزا:*

لأنأو،هناكموجودونالخدعةهذهصانعيلأنهلمصر:كنائس

إلىالخدعةلبثآمئ!مكائايهمئالكنائسحولالمنازذازدحام

القريبة؟المنازلأحدمنالكنيسةسطح

يأسماءفيأوعام؟ميدانفيتظهرلملماذاآخر:وبمعنى
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بريخنالتها-بثق!ها؟كنيسةأيشمعمبعإمةتخبرلملماذا؟مدينة

.--..ا.!تنتهيئ*لاوالأ!شلة

ألكنائشق،أشنطحعلىالضوئيةالكتلةظهور"هذهخدعةإن"--*-

انظر!زوؤا،لثقسيهحينسبونهالذيالقبرنورخدعةنقسهاهني

القرنفيوقد!أظهرالمقبوون!)النورموضوعمنتداي)1(،تجد

مريم،!فيجلهاأظهبرتابتيالأسبابلنفس،الميلاديالثامن

ء!رس--ءاء،.تخضصات(ولكنه!

-!*!-.!-/--للبدايكلونعود!-

ؤثحؤلتمالتلأنفاتظهر؟ولقتظهرلمالمسيحأممريمإن-

البرزخفتي.تنتظروقي.عامآلفيئ2أ505)حواليمنذترابإلى

أمامؤتقفانبشتر،معائلهليبعثها،"القيافةيومإلىاالبشرككفثل

"-"والآخرةالدنيافيسلطانأيتملكلاوهي،نحرش"اللة

ضذيقة:أنهافقطتجالكريبمالقرآنفي+لهااللهيثبهل!وقلإ!

شبقاتعلىالردباب/.رزكلكاص!س!4ء!ثا-كة،س!3.3أحمدوديعاندكتورمنتدى(1)

.لنصارىا
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ؤأئهوآلزسصلقتلإمنقثتقذرلممولمالأمريرآئفآتمم!ميح)تا

آلألئئتهرلبف!تفآننهزآلظعآمتة!لآن!اتاصمديقة

أهلمنوالضذيقونالمائدة:75،،أ!ثزآننهزآفيؤفكوئ

جمطجآدتة)ومن:الكريمالقرآنفياللهأنجبرناكما،ءايلهبإذنالجنة

وآلمث!نهدقيوآلغحويمينآللسينغثيهمآلئرآنقغآلذليئمغقأؤثيكؤآلزشمولم

.،96:النساءأ!رييقاوحسمنأؤثحكؤآلضمنى

مريمالعذراء"هلكتابمنمقتطفاتمنتدايعلىوتجدئج

الظهورات"هلولكتاب،المسيحيفيرالداني"ميتةأمحية

نأويمكنك،المسيحيدوسلجلاللا"أمحقيقيةالمريمية

مدينة54بص،.دوس)جلالمنمجائابالبريدتطلبهما

الحقبينالعظيم)الصراعكتابومعهما(،رمضانمنالعاشر

تموقد(،هوايت)آلنالأمريكيةالعالمةالدينيةللكاتبة(والباطل

والكتاب.العالمحولمنهنسخةمليونعشرين2(5)توزيع

الذي)قنعنوانتحتمنتدايعلىمنهمقتطفاتتجدالأخير

،(.والإنجيلالتوراةحزف
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؟الخدعهذهفيالمصلحةصاحبقن

الكبار،إنهبمالسطور،خلالمنفهمتالقارئعزيزيلعلك

منيخشونالذينالرئاساتوأصحاب،المصالحوأصحاب

وتدفع،الخرافمثلخلفهمتسيرالتيالرعية،الرعيةعددتناقص

الخرافخضوعزادالقداسةزادتوكلما،الغفراناتثمن

-الخبراف()راعي.هوإنهقالالذيؤالمشيح.المدفوعوالثمن

أنه.شهد(-01:4116يوحنا)إنجيلفي(الصالح)الراعيوهو

أحد:يسألهأنبدون،اللهعنقالحين)2(،اللهويعبد)1(إنسان

)أنت:للأبوقا.ل(،02:17)يوحنا(وإلهكمإلهيوأبيكم)أبي

الله(منسمعهالذيبالحقكلمكمقدإنسان)أنالليهود:المسيحيسوعقال(1)

.(8:04يوخنا)إنجيل

كلفيلأني؟وحديالأبيتركنيولممعيهوأر!سلنيإوالذيأيضا:لهموقال)2(

عنبولسقالكماأيضاوالتقوى،العبادةهواللهيرضيوما(يرضيهماأفعلحين

7-8(،:5)عبرانيينفي(تقواهالأجلالموتمننجاهاللهإن:المسيحيسوع

علماءقالكما،اللهمننورعلىاللهمعصيةوتركاللهبطاعةالعملهيوالتقوى

بالله.والثرك،الضلالاتمنالخاليالإسلامنعمةعلىللهوالحمد.الإسلام
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إلفايسوعيكونفلا3(،:17)يوحنا(وحدكالحقيقيالإلههو

.!.إلهأبممريمتكونولا،ذلكبعد

والعقلالقلبوراحةوإلتوحيد،إلإسملامنعمةعلىللهفالحمد

أدعوكبموأنا.لهشريكلآوحذهآللهوعبادة،%لى!الفطرةالانقيادفي

له،شريكلاوخدهللهوالطاعةوالعبادةالوجهإسلأم.للإسلام

-.وسلمعليهمالله-صليمحمدوخاتمهمبرسلهؤالإيمال!

!.!ت،أنتإلاإلهلاأنيأشتهدويجمد-لث،اليل!م!بحاتك*أ

(!-،إليكوأتوب،أسثتغفيىث.،.!

خمبة".!.*

:،"ضفيء/سش؟-

.--كئزتروزىإئخ!ئخق

لإم..9لملمبر2-!4ائوافقا!431سنلاا!رممن47فىكتبه

ء"م102/لأ1:2/21الموافقولا!436صفر92مراجعتة"يومتمت

ا،؟!رر
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المراجح
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المسيحيين.عندالمقدسالكتاب-ا

.زهرةأبومحمد/للشيخ"؟النصرانيةفي"محاضرات2-

.دوسجلال/للقس؟لمايأتيذا"هو3-

فيرا.داني/المسيحيللعالم"؟ميتةأمحيةمريمالعذراء"هل-4

.دوسجلإلللقسن/لأتما؟أنمخقيقيةالمريميةالظهورات"هل-5

ألمسيحيةللعالمة"،والباطلالحقبينالعظيم"ابضراع6-

!!!..هوايتآلن/الأمريكية

ميلر.أندرو/المسيحيللمؤرخ،لماالكنيسةتاريخ"هختصر7-

/.-المصريةالمسيحيةللمؤرخةلما؟القبطيةالكنيسة"قصة8-

.المصريحبيبإيريس

المسيحية/للمؤرخة.عقائد"وثلاثةواحدةمدينة"القدس-9

أرمسترونغ.كارين
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